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 سیضچْشُ ّای طَستتشخیض  عٌَاى عشح3
 

      اجتواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیشِ            وتاب ٍ وتاتخَاًی            لشآى ٍ دیي      سشفظل فعالیت3 

  فَق تشًاهِ      گشدشگشی علوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی             ٌّش ٍ ادب                            
 

  اّذاف عشح 3

 استما سغح داًشجَیاى دس سشتِ ّای هشتثظ هاًٌذ سٍاًشٌاسی علَم تشتیتی ٍ علَم سیاسی -

 فضایش خَاّذ داشت ٍ استثاعات سالن تشی دس جاهعِ شىل خَاّذ گشفتیادگیشی ایي علن تِ دسن هتماتل اًساًْا اص یىذیگش ا -

 استفادُ اص صتاى تذى ٍ صتاى طَست دس پیشثشد تْتشُ استثاعات غیشوالهی -
 

 ح3 خالطِ عش

ضاسی دگشگًَی تذٍى هشص دًیای اهشٍص وِ ًتیجِ پیششفت علن ٍ تاال سفتي سغح داًش تشش است ها سا تذاى سوت هی تشد وِ گاّی اص ات

استثاط غیش والهی تا شٌاخت ّفت احساس اطلی حظَل ًتیجِ دس خَس،استفادُ ًوایین . وِ سیشِ دس ًاخَداگاُ هاى داسد تشای دسن ّن ٍ

آدهیاى ٍ آگاّی اص سیض حالت ّای چْشُ وِ دس ضویش ًاخَداگاُ افشاد ًمش هی تٌذد ٍ ظَْس ٍ تشٍص هی ًوایذ یىی اص اتضاسّای هزوَس 

 است.

ُ اص علن ٍ علَم ًَیي لغعا تشای عیف)دستِ(عظیوی اص داًشجَیاى وِ آیٌذُ ساص ًسلی هتخظض ٍ واسآهذ خَاّذ تَد تِ ًظش ایي حَص

ضشٍسی هی تاشذ تا دس صیش گشٍُ ّای پضشىی ،سٍاًشٌاسی،حمَق،علَم تشتیتی ٍ... تىاس تستِ شَد ٍ اص ایي عشیك آگاّی تش حمیمت پٌْاى 

 . آیذ ٍ دس ووه سساًی ٍ تشخییض طحیح تِ هذدهاى آیذدس پشت والم اًساى ّا تذست 

دس  (advance ) تِپیششف سغح (expert level) ّای تخظظی ًاهِ گَاّی تِ ّویي جْت ها اص جٌاب آلای هحسي عثذاللْیاى داسای

 .دعَت تِ عول آٍسدین ( Paul Ekman" پال آووي"تشخیض سیض حالت ّای چْشُ اص آهشیىا )پشفسَس 

یٌجاًة دس ا اظْاس داشتٌذ پلیس آگاّی هشْذ تاجٌاب سشٌّگ واساگاُ تیذهشىی دس خظَص سَاتك ّوىاسی ایشاى  وش استالصم تِ ر

شاّذ تَدم وِ پس اص  ّای هختلف وِ دس حاشیِ هظاحثِ ٍ تاصجَیی هظًٌَیي ٍ هتْویي، استاد هحتشم جٌاب آلای عثذاللْیاى پشًٍذُ

شٌاخت طحیح شخظیت طادلاًِ یا غیشطادلاًِ هَجة   ، ّوىاساى ها سا دس جشیاىٍیگَیی  پشداصی هتْن یا ساست اعویٌاى اص دسٍغ

فضای هٌاسة لاًًَی، اخاللی، اًساًی، ٍ پشّیض اص ّش گًَِ ّوچٌیي ایجاد سیش هشاحل هظاحثِ ٍ تاصجَیی ٍ تسْیل شخض هتْن ٍ 

  ذ.ًوَدً هیایجاد فتاسی هتأثش اص سٍشْای ًاطحیح سا خشًَت ٍ تذس

عشف سییس دفتش تحمیمات واستشدی  گَاّی پژٍّشی اص تا پلیس آگاّی هشْذ، 22ّوچٌیي تِ جْت ّوىاسی ایشاى اص ًیوِ دٍم سال 

 .یشاى اّذا گشدیذ سشٌّگ ّادی ستاًی دس خظَص ًشم افضاس ششح طَست ٍ وتاب تالیفی افشهاًذّی اًتظاهی استاى خشاساى سضَی 

دس  ًَد دلیمِ ای تا حضَس جٌاب عثذاللْیاى دٍ جلسِ داًشگاّی هشْذ تظوین تِ تشگضاسی ساصهاى داًشجَیاى جْاد هٌظَستِ ّویي 

 سا فشاّن وٌٌذ. تخظظی ٍ واستشدی صهیٌِ شٌاخت ٍ آشٌایی داًشجَیاى تا ایي علنٍ ایجاد تستش اسىای سٍم 
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